
 

  

 
                   CERTIFICAT 

                         

*** Nota: Se va mentine declaratia doar in cazul certificatelor cu caracter temporar                                          Cod F.MRC.OCS.4.3.01.3.ECO, rev.17 

     
 

1.  Număr certificat:                                                                             Data: 

2. Operator: 3. Numele și adresa operatorului: 
 
 

4.Activitatea/ activitatile operatorului: 
□ Productie agricola 
□ Pregătire 
□ Distribuție 
□ Depozitare 
□ Import  
□ Export 
□ Introducere pe piață 

5.Numele, adresa si numarul de cod al organismului de control al 
operatorului: 
 
MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE 
str. Părului, nr. 8, cod 200346, Craiova, Dolj, România 
RO-ECO-023 

6.Categoria/categoriile de produse prevazute la art.35 alin.7 din Reg (UE)2018/848 si metodele de productie: 

a) Plante si produse vegetale neprelucrate, inclusiv fara seminte si 
alte materiale de reproducere a plantelor: 
Metoda de productie: 

□ Productie ecologica exceptand in cursul perioadei de 
conversie 

□ Productie in cursul perioadei de conversie 
□ Productie ecologica de productie neecologica (in temeiul 

art.9 alin.7 din Reg( UE) 2018/848 sau în caz de pregătire, 
distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață) 

Perioada de valabilitate a certificatului 
 De la ....... 
 Până ....... 
 

b) Animale si produse de origine animala neprelucrate 
Metoda de productie: 

□ Producție ecologică exceptând în timpul perioadei de 
conversie 

□ Producție în cursul perioadei de conversie 
□ Producție ecologică cu producție neecologică neecologica 

(in temeiul art.9 alin.7 din Reg( UE) 2018/848 sau în caz de 
pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere 
pe piață) 

Perioada de valabilitate a certificatului 
 De la ....... 
 Până ....... 
 
 
 
 
 
 
 

d) Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultura, 
pentru utilizare ca alimente 
Metoda de productie: 

□ Producție de produse ecologice 
□ Producție de produse în conversie 
□ Producție ecologică cu producție neecologică neecologica 

(in temeiul art.9 alin.7 din Reg( UE) 2018/848 sau în caz de 
pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere 
pe piață) 

Perioada de valabilitate a certificatului 
 De la ....... 
 Până ....... 

f) Vin 
Metoda de productie: 

□ Producție de produse ecologice 
□ Producție de produse în conversie 
□ Producție ecologică cu producție neecologică neecologica 

(in temeiul art.9 alin.7 din Reg( UE) 2018/848 sau în caz de 
pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere 
pe piață) 

Perioada de valabilitate a certificatului 
 De la ....... 
 Până ....... 

g) Alte produse enumerate in anexa I la regulamentul (UE)2018/848 
sau care nu sunt cuprinse în categoriile precedente: 
g6) Ceara de albine 
Metoda de productie: 

□ Producție de produse ecologice 
□ Producție de produse în conversie 
□ Producție ecologică cu producție neecologică neecologica 

(in temeiul art.9 alin.7 din Reg( UE) 2018/848 sau în caz de 
pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere 
pe piață) 

Perioada de valabilitate a certificatului 
 De la ....... 
 Până ....... 

Prezentul document a fost eliberat în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2018/848 pentru a confirma faptul ca operatorul 
îndeplineste cerintele din regulamentul menționat. 
Acest certificat are caracter “TEMPORAR” *** 

Data: 
Locul: 
Semnatura : 
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                           ANEXA 
                                          LA CERTIFICATUL NR...../......... 

 
                                 

           
        Denumirea operatorului:        

 Sediul exploatației:     

 ID fermier APIA: 

 Codul clientului-organism de control:                                                                                          

 Tipul activității:  

 Nr./data contractului încheiat cu MRC: 

 Numele si codul organismului de control:  

 CUI organism de control: 

 

          a. Plante si produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor 

 
Județul Localitatea/ 

Comuna/ 
Orașul 

COD 
Sirsup 

Nr. bloc fizic Nr. 
parcelă 
agricolă 

CULTURA 
 

Suprafața din agricultura ecologică, din care 
(ha) 

 
SUBMĂSURĂ ȘI VARIANTA 

PACHETULUI 
AFERENT CULTURII* 
(conform măsurii 11 

„Agricultura ecologica „) 

Contaminare cu 
produse sau substanțe 
neautorizate ce pot fi 
atribuite operatorului 

DA/NU 

Suprafața totală 
(ha) 

  Suprafața 
conversie 

     anul I (ha) 

 Suprafața 
conversie 

  anul II (ha) 

  Suprafața 
conversie 

   anul III (ha) 

Suprafața 
certificată 
ecologic  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

Cultura Produsul Suprafața (ha) Producția estimată (obținută) Statutul produsului 

t/ha Totală (t)  
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                                                      b. Animale și produse de orgine animală neprelucrate 
 

SPECIA /CATEGORIA RASA 
EFECTIVE  

(CAPETE; NR.FAMILII; etc) 

STATUTUL ANIMALELOR STATUTUL 
PRODUSELOR 

ÎN CONVERSIE NEECOLOGIC ECOLOGIC 

 

       
 

 
d. Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru a fi utilizate ca alimente 

 

 
DENUMIREA PRODUSELOR 

STATUTUL 
PRODUSELOR 

 ÎN CONVERSIE NEECOLOGIC ECOLOGIC 

  

  
 

 
                                                                                                                               f. Vin 

 
DENUMIREA PRODUSELOR 

STATUTUL 
PRODUSELOR 

 ÎN CONVERSIE NEECOLOGIC ECOLOGIC 

  
 

 

 
g 6. Ceară de albine 

 
DENUMIREA PRODUSELOR 

STATUTUL 
PRODUSELOR 

 ÎN CONVERSIE NEECOLOGIC ECOLOGIC 

  

 

  
 

Dr.ing. Maria-Magdalena POENARU 
            Director Executiv 

 


